طراحی سایت مدارس
نویسنده  :مرجان عمادی
چرا طراحی وب سایت مدارس مهم است؟
یکی از مشاغلی که به خوبی نتوانسته است از بخش فناوری و تکنولوژی اطالعات در
وب سایت استفاده مطلوبی بکند ،شامل مدارس دولتی و نیمه دولتی و حتی غیر انتفاعی و
یا خصوصی می باشد .در صورتی که مدیر مدرسه ای از مزایای داشتن یک وب سایت
تخصصی و حرفه ای برای مدرسه خود آگاهی کاملی داشته باشد ،قطعا حاضر است برای
داشتن چنین وب سایتی هزینه بسیاری را صرف طراحی آن کند تا به آنچه که می خواهد
دسترسی پیدا کند .در حال حاضر مدارس مختلف از ارسال اس ام اس به خوبی بهره مند
می شوند و در حقیقت این مطلب می تواند به شکل گسترده تری با طراحی سایت مدارس
آمیخته شود.

به طور مثال می توانیم بگوییم که ساده ترین بخشی که می توان در این سایت ها اعمال
کرد ،ارتباط والدین دانش آموز با کادر پرسنلی مدارس مربوطه می باشد که شامل اعالم
نمرات دانش آموزان به صورت آنالین ،برنامه ریزی درسی و همچنین گرفتن کمک های
مردمی به شکل آنالین می باشد .در بخش گسترده تر شما می توانید با برگزاری ویدئو
های کنفرانس به شکل آنالین ،والدین دانش آموزان را در فرایند اداره کردن مدارس و
دیگر مسائل قرار دهیم .همچنین شما می توانید برای والدین دانش آموزان در سایت مدرسه
و تحصیالتی خود می توانید قابلیت های گسترده تری را در کنترل کردن پنل ها اعمال
کنید .به طور مثال می توان به ارتباط والدین با بخش مدیریت و معاونت مدارس و اطالع
از آخرین وضعیت تحصیلی فرزند خود نام برد.

وب سایت باید حس اعتماد را در کاربران بیدار کند!

پایه و اساس طراحی سایت مدارس ،آشنایی مخاطبین با سبک کاری ویژه و همچنین
شخصیت برند منحصر به فرد شما است .در وب وایت شما به سادگی می توانید با طراحی
سایت به صورت اختصاصی پیام خود را با دقت و به درستی به مشتریان و کاربران خود
منتقل کنید .همچنین شما می توانید با داشتن یک سایت کامال حرفه ای و تخصصی ،کلیه
نیاز های مشتریان و کاربران خود را به خوبی پوشش دهید و برند و شغل خود را به
خوبی و کامال حرفه ای به مخاطبین و مشتریان نشان دهید .تیم حرفه ای و متخصص وب
وایت در کنار شما است تا مشتریان خود را با ایجاد حس عالی و فوق العاده و همچنین
ایجاد حس اطمینان از طریق ساختن تصویر کاملی از نمونه کارها ،محتوا های فوق العاده،
خدمات آنالین و همچنین توجه به اصول طراحی سایت ،به سایت مدارس خود جذب کنید.

طراحی سایت مدارس چه خدماتی را شامل می شود؟

تیم وب وایت از طراحی سایت های مدارس مختلف به این نتیجه رسیده است که این سایت
ها می بایست شامل خدمات و سرویس هایی باشد که در ادامه معرفی می کنیم.
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چرا تیم وب وایت؟

گروه مهندسی حرفه ای وب وایت به شما این اطمینان را می دهد تا به صورت کامال
حرفه ای و مطابق با خواسته شما در هر زمینه ای به شما کمک کند .تیم متخصص وب
وایت آماده ارائه مشاوره تخصصی در زمینه کسب و کار شما است .اگر شما در هر زمینه
ای با مشکل مواجه شدید و یا نیاز به مشاوره داشتید ،می توانید با ما تماس حاصل فرمایید
تا مشاوره های الزم را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

سخن پایانی
تیم متخصص وب وایت در جهت افزایش و جلب رضایت مشتریان گرامی تالش می کند
تا بهترین و باکیفیت ترین خدمات را ارائه دهد.
تیم وب وایت آماده است تا به صورت اختصاصی در زمینه طراحی سایت های مختلف به
شما کاربران عزیز مشاوره دهد .شما می توانید جهت درخواست مشاوره به بخش مشاوره
در سایت مراجعه کنید و از خدماتی که در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم نهایت استفاده
را بکنید .همچنین اگر شما در رابطه با طراحی سایت مدارس و یا سایر خدمات سوالی
داشتید ،می توانی د پیشنهادات خود را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید .منتظر
انتقادات و پیشنهادات فوق العاده شما عزیزان هستیم.
عالوه بر این ،شما عزیزان می توانید برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت مشاوره
رایگان با شماره  09304852006یا شماره  031-91010620تماس حاصل فرمایید
و یا به نشانی  info@webwhite.irایمیل بزنید تا در کمترین زمان حداکثر  24ساعت
به صورت کامالً حرفه ای کارشناسان ما به سواالت شما پاسخ بدهند.
ممنون که تا پایان ما را همراهی کردید.

چهار نکته ای که شما در این مقاله فرا گرفته اید :
 .1چرا طراحی وب سایت مدارس مهم است؟
یکی از مشاغلی که به خوبی نتوانسته است از بخش فناوری و تکنولوژی اطالعات در
وب سایت استفاده مطلوبی بکند ،شامل مدارس دولتی و نیمه دولتی و حتی غیر انتفاعی و
یا خصوصی می باشد .در صورتی که مدیر مدرسه ای از مزایای داشتن یک وب سایت
تخصصی و حرفه ای برای مدرسه خود آگاهی کاملی داشته باشد ،قطعا حاضر است برای
داشتن چنین وب سایتی هزینه بسیاری را صرف طراحی آن کند تا به آنچه که می خواهد
دسترسی پیدا کند.
 .2وب سایت باید حس اعتماد را در کاربران بیدار کند!
پایه و اساس طراحی سایت مدارس ،آشنایی مخاطبین با سبک کاری ویژه و همچنین
شخصیت برند منحصر به فرد شما است .در وب وایت شما به سادگی می توانید با طراحی
سایت به صورت اختصاصی پیام خود را با دقت و به درستی به مشتریان و کاربران خود
منتقل کنید.
 .3طراحی سایت مدارس چه خدماتی را شامل می شود؟
تیم وب وایت از طراحی سایت های مدارس مختلف به این نتیجه رسیده است که این سایت
ها می بایست شامل خدمات و سرویس هایی باشد که در ادامه معرفی می کنیم.
 .4چرا تیم وب وایت؟
گروه مهندسی حرفه ای وب وایت به شما این اطمینان را می دهد تا به صورت کامال
حرفه ای و مطابق با خواسته شما در هر زمینه ای به شما کمک کند .تیم متخصص وب
وایت آماده ارائه مشاوره تخصصی در زمینه کسب و کار شما است.

